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RESUMO

Analisa os contornos, pressupostos e fundamentos do princípio 
da confiança legítima, no âmbito do Direito brasileiro – a partir 
de considerações em torno do Enunciado n. 362 da IV Jornada 
de Direito Civil – bem como sua relação com os princípios da 
segurança jurídica e da boa-fé.
Afirma que o Direito brasileiro ainda carece de um debate mais 
aprofundado a respeito do princípio da confiança legítima, con-
siderando precipitada a edição de um enunciado interpretativo 
sobre o tema.
Destaca a importância da adequada proteção da confiança le-
gítima para a segurança das relações sociais e para o fortaleci-
mento da própria confiança no ordenamento jurídico.
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ABSTRACT

The author assesses the outlines, prerequisites and foundations 
for the principle of legitimate trust within the Brazilian Law 
scope –  starting from considerations made on Statement 
No. 362 issued at the 4th Civil Law Meeting – as well as its 
connection with the principles of judicial security and good-faith.   
He states that Brazilian Law still calls for a deeper 
discussion on the principle of legitimate trust, and 
he considers the publishing of a hermeneutic 
statement on the subject to be precipitate action.
He stresses the importance of an adequate guardianship 
of legitimate trust in order to safeguard social relations 
and to strengthen the very reliance on the legal system.
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1 COnSIDERAçõES InICIAIS

O elo social mais forte e mais fecundo é o que tem por 
base a confiança recíproca – entre o homem e a mulher, 
entre pais e filhos, entre um chefe e os homens que ele dirige, 
entre cidadãos de uma mesma pátria, entre doente e médico, 
entre alunos e professor, entre prestamista e prestatário, entre 
indivíduo empreendedor e comanditários – ao passo que, 
inversamente, a desconfiança esteriliza. 

(Alain Peyrefitte, A Sociedade de Confiança).

Desde 2002, o Conselho da Justiça Federal vem realizando 
as denominadas “Jornadas de Direito Civil”. Contando com a 
participação de estudiosos e operadores do Direito, esses en-
contros têm por objetivo debater e elaborar Enunciados, que 
sirvam de orientação para a interpretação do Código Civil.

Na última Jornada, promovida no final de 2006, chamou a 
atenção a aprovação do Enunciado n. 362, que busca orientar 
o entendimento sobre o art. 422 do Código Civil. Seus termos 
são: A vedação do comportamento contraditório (venire contra 
factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como 
se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.

O objetivo do Enunciado foi assentar a figura da vedação 
do comportamento contraditório (ou, como é mais conhecido, 
venire contra factum proprium) como uma manifestação dos 
princípios da boa-fé (art. 422) e da proteção da confiança. Trata-
se de figura cada vez mais aceita pela jurisprudência brasileira e 
que começa a despertar o interesse de nossa doutrina1.

Entretanto, o ponto mais interessante é a referência à 
proteção da confiança. Conforme o Enunciado, cuja redação 
poderia ter sido mais caprichada, entende-se que a proibição 
do comportamento contraditório fundar-se-ia na proteção da 
confiança – que será referido como “princípio da confiança le-
gítima”, proteção que, por sua vez, seria uma decorrência do 
princípio da boa-fé, previsto expressamente nos arts. 187 e 422 
do Código Civil.

ser entendido como uma decorrência do princípio da boa-fé?; 
e qual a relação entre o princípio da boa-fé e o princípio da 
confiança legítima?

É, portanto, a partir dos questionamentos e reflexões 
em torno desses três pontos, decorrentes da leitura do Enun-
ciado n. 362, que podemos iniciar os debates sobre a apli-
cação e a justificação do princípio da confiança legítima no 
Direito brasileiro. 

2 TRAçAnDO OS COnTORnOS DO 

PRInCíPIO DA COnfIAnçA LEgíTIMA

2.1 OS COnTORnOS DA COnfIAnçA E A nECESSIDADE 

DE SUA PROTEçãO PELO ORDEnAMEnTO JURíDICO

Tendo em vista a referida deficiência no desenvolvimento 
do princípio da confiança legítima – sendo comum a sua uti-
lização mais como uma figura de retórica e menos como um 
princípio jurídico, propriamente –, é necessário tecer algumas 
considerações sobre seus contornos.

Embora a confiança tenha diversos matizes e graduações 
(FRADA, 2004, p. 17-18), a idéia básica é que os sujeitos ade-
rem a relações jurídicas específicas em virtude de representa-
ções manifestadas por terceiros, independentemente de uma 
maior ponderação sobre todas as conseqüências causais dessa 
adesão3. E esse fato ocorre, exclusivamente, pela confiança de-
positada na outra pessoa ou na própria relação jurídica (COR-
DEIRO, 1997, p.1.234). Importa notar, entretanto, que essa con-
fiança não significa inconseqüência ou mesmo ingenuidade. O 
confiar nada mais é do que uma necessidade social. Afinal, o 
ser humano precisa eliminar algumas das possibilidades que 
lhe são diuturnamente oferecidas, para reduzir a complexidade 
social e permitir uma intervenção mais eficaz nas suas redes de 
relações. 

Mas, se é verdade que a atuação movida pela confiança 
– i.e., “irrefletida” ou “indiferente”4 – permite e propicia o de-
senvolvimento de certas atividades5, bem como a tomada de 
decisões de forma mais eficiente, devemos reconhecer tam-
bém a conseqüência desastrosa que ela cria para as relações 
intersubjetivas. Ao confiar, o sujeito “abaixa suas guardas”, não 
levando em consideração o que pode vir a ocorrer caso sua 
confiança seja violada6. É o caso da mãe que confia o filho a 
uma babá, ou do motorista que confia em que os demais carros 
obedecerão às regras de trânsito7. Sabe-se lá de todos os efeitos 
que uma violação dessa confiança pode representar...

Vê-se que a proteção da confiança não é apenas uma ques-
tão meramente ética ou moral8. Ela se consubstancia em uma 
necessidade do próprio modelo jurídico e do contexto social 
contemporâneos. Isto porque, conforme apontado pela própria 
doutrina brasileira9, a proteção da confiança legítima assume 
duplo papel no ordenamento: i) atua como uma proteção das 
legítimas expectativas; e ii) ao mesmo tempo funciona como 
justificativa da vinculabilidade das partes à relação jurídica.

Assim, no que poderíamos chamar de sua “dimensão ne-
gativa”, ela busca proteger as expectativas legítimas criadas pela 
conduta de terceiros. Nessa dimensão, a confiança permite aos 
indivíduos prosseguir com suas atividades, protegidos de uma 
eventual conduta leviana, ou melhor, contraditória, de terceiros, 
em quem se confiou.

Numa perspectiva positiva, entretanto, a proteção da con-

Vê-se que a proteção da confiança não é 
apenas uma questão meramente ética ou 

moral. Ela se consubstancia em uma 
necessidade do próprio modelo jurídico e do 

contexto social contemporâneos.

Se essa interpretação do aludido Enunciado estiver correta, 
é necessário fazer algumas ressalvas. 

Em primeiro lugar, o Direito brasileiro ainda carece de um 
debate mais aprofundado sobre o princípio da confiança legíti-
ma2. Some-se a essa carência o fato de que, mesmo em países 
com mais tradição no tema (principalmente, Portugal e Alema-
nha), não há consenso sobre a matéria, como será exposto mais 
abaixo. Parece, portanto, um pouco precipitada a edição de um 
enunciado interpretativo sobre o tema. 

Além disso, e sem esquecer a ressalva anterior, para bos-
quejarmos uma compreensão sobre o princípio, é importante 
uma reflexão a respeito dos seguintes pontos: em que consisti-
ria o princípio da confiança legítima?; qual seria o fundamento 
de validade do princípio, ou, mais especificamente, ele poderia 
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fiança pelo ordenamento funciona como 
verdadeira justificação da vinculabilidade 
de terceiros aos negócios jurídicos de 
que participam10. Afinal, se aceitamos 
que a relação obrigacional surge não do 
contrato, mas do próprio contato social 
entre as partes, e a partir desse ponto a 
relação se desenvolve, teleologicamente, 
rumo à satisfação do interesse das partes 
envolvidas11, torna-se certo que a con-
fiança entre as partes é um importante 
elemento da vinculabilidade destas à re-
ferida relação. E da vinculabilidade pela 
confiança exsurgem os deveres de não 
criar ou sustentar indevidamente as ex-
pectativas das outras partes, bem como 
de prevenir a formação de representa-
ções falsas, temerárias ou infundadas 
(MARTINS-COSTA, 2006, p. 99).

Não é absurdo ou meramente retó-
rico, portanto, afirmar que, sem uma ade-
quada proteção da confiança legítima, o 
sistema jurídico sequer estará cumprindo 
seu papel. Afinal, o homem que confia, 
necessariamente, coloca-se numa posi-
ção mais frágil12 e vulnerável dentro de 
determinada relação jurídica13. Para com-
pensar essa vulnerabilidade, cabe ao or-
denamento jurídico garantir um mínimo 
de segurança para o desenvolvimento 
das atividades do indivíduo.

Nesse ponto é importante perce-
ber que, com a adequada proteção da 
confiança legítima, o ordenamento não 
apenas garante a segurança e a confiabi-
lidade nas relações sociais, mas também, 
de maneira reflexa, acaba por fortalecer 
a própria “confiança” no ordenamento 
jurídico.

É necessário, assim, proteger a con-
fiança depositada, como meio de forta-
lecer o papel da auto-responsabilização 
dos sujeitos na relação jurídica e também 
a segurança jurídica, tanto nessas rela-
ções como no ordenamento14.

2.2 CRITéRIOS PARA A 

APLICAçãO DO PRInCíPIO 

DA COnfIAnçA LEgíTIMA

A grande dificuldade de trabalhar 
com o princípio da confiança legítima, 
entretanto, não são as discussões sobre a 
sua importância, fato pouco controverso. 
Os problemas que permeiam sua aceita-
ção pela jurisprudência e pela doutrina 
envolvem quase sempre estabelecer os 
contornos do princípio15. Isto porque, 
dada sua maleabilidade e seus múltiplos 

graus de aplicação, é difícil encontrar que 
tipo de vinculação merece proteção do 
ordenamento jurídico.

Tal fato decorre, principalmente, 
de a confiança ser um estado subjetivo, 
logo, de difícil perquirição, e que pode 
manifestar-se de uma miríade de formas. 
Por outro lado, uma proteção jurídica 
demanda – ou, pelo menos, recomenda 
– a presença de determinados elementos 
bastante objetivos, que permitam aferir 
não só a existência da confiança como 
a responsabilidade pela sua quebra. Isto 
sem se perder numa multiplicidade de 
situações e manifestações.

tanto que ligadas a eventos anteriores, 
paralelos ou similares; ou a pessoa ou a 
conduta do contraente; ou a afirmações 
por ele produzidas ou suscitadas por sua 
conduta; ou nas condições de inteligibili-
dade plena e adequada.

A inexistência desta “conduta vin-
culante” não implica, por certo, que não 
haja confiança de uma das partes em de-
terminada situação jurídica. O que falta é 
um elemento essencial para a aplicação 
da proteção jurídica da confiança, que é a 
auto-responsabilização daquele que deu 
ensejo à confiança de outrem, pela sua 
própria conduta. Sem esse elemento por 

É necessário, assim, proteger a confiança depositada, como 
meio de fortalecer o papel da auto-responsabilização dos 
sujeitos na relação jurídica e também a segurança jurídica, 
tanto nessas relações como no ordenamento.

Diante da dificuldade inicial, cada 
doutrinador parece ter seu critério para 
tentar “objetivar” a confiança16 – proble-
ma que, diga-se, não é exclusivo desse 
princípio. Tendo em vista a confusão 
doutrinária, prefere-se os critérios apon-
tados por José de Oliveira Ascensão, que 
tem encontrado algum consenso na dou-
trina e na jurisprudência17 lusitanas, fonte 
mais direta para o estudo do princípio 
em análise, no Direito brasileiro. 

Segundo o indigitado jurista, para 
que a confiança violada mereça proteção 
do ordenamento jurídico, é necessária a 
presença de quatro elementos concomi-
tantes, quais sejam: i) a confiança deve 
fundar-se na conduta de outrem; ii) ela 
deve ser justificada; iii) o agente deve ter 
feito o chamado ‘investimento de con-
fiança’; e iv) há um comportamento que 
frustra a confiança criada e as providên-
cias nela fundadas (ASCENSÃO, 2006).

Inicialmente, temos a conduta jus-
tificada de outrem, que também é de-
nominada de “conduta vinculante”. Esta 
deve traduzir-se na tomada de posição 
de quem a pratica, em relação a deter-
minada situação jurídica18. Ou seja, ela 
deve ser uma exteriorização inequívoca 
da intenção do agente de criar, definir, 
fixar, modificar, reafirmar, extinguir ou es-
clarecer uma dada situação jurídica. Essa 
exteriorização, ou, como aponta Judith 
Martins-Costa (2006, p. 100), esse siste-
ma de referências extracontratual, pode 
manifestar-se de qualquer forma, con-

parte daquele que foi objeto de confian-
ça, esta não possui força suficiente para a 
invocação de uma proteção jurídica, por-
tanto não podemos afirmar que houve 
uma “expectativa legítima” da outra par-
te19. Daí decorre que não haverá violação 
do princípio quando se estiver diante de 
situações em que a intenção do agente 
não está clara ou quando a suposta viola-
ção decorrer de uma percepção errônea 
por parte de quem confia20. Em situações 
tais, falta a “conduta vinculante”, portan-
to, o elemento definidor da auto-respon-
sabilização do agente. 

Acrescentamos ainda ao critério da 
“conduta vinculante” a necessidade de 
que esta esteja inserida na mesma situ-
ação jurídica em que ocorrer a conduta 
contrária à confiança, independentemen-
te de uma pluralidade de sujeitos. Não 
é necessário que a relação jurídica seja 
criada pela “conduta vinculante”, mas 
esta deve ser relevante para a situação 
jurídica em que se insere.

Portanto, foge do âmbito de aplica-
ção do princípio aquele sujeito que confia 
em outro, com base no comportamento 
que este teve em outra situação jurídica, 
ainda que, neste caso, aquele que confia 
esteja ou possa vir a ser protegido pela 
boa-fé. É o caso, por exemplo, da pessoa 
que, tomando conhecimento da promes-
sa feita por alguém a terceiro, resolve 
adotar determinado comportamento 
– como comprar ações de uma empresa, 
vender um imóvel ou mesmo deixar de 
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prosseguir com determinado projeto. O descumprimento da 
promessa feita a terceiro não pode ser considerado como viola-
ção à sua confiança, para fins de tutela jurídica.

Por igual motivo, é necessário que a confiança seja justifi-
cada, ou seja, ela deve ter uma relação estreita com a “conduta 
vinculante”. Assim, a conduta do agente que confia (e pratica o 
abaixo referido “investimento de confiança”) deve encontrar sua 
justificativa, principalmente, na “conduta vinculante”. Não é ne-
cessário que o “investimento de confiança” esteja fundamentado, 
exclusivamente, na conduta vinculante, mas também é certo que 
esta deva ser relevante o suficiente para justificar aquela. 

O terceiro elemento é o denominado “investimento de 
confiança”. Trata-se de questão extremamente penosa de preci-
sar e, talvez por isso, pouco abordada na doutrina.

Primeiramente, é importante compreender que é papel do 
Direito, mediante sua força ordenadora e direcionadora, orientar 
os esforços individuais e supra-individuais em prol do que pode 
ser denominado “bem comum”. Isso porque, conforme expõe 
Rodolfo Vigo (1983, p. 174): El bien común es en definitiva, 
es a plenitud ordenada de los bienes necesarios para la vida 
humana perfecta, la satisfacción de las necesidades materiales 
y espirituales del hombre, y de ahí que el bien común será más 
perfecto cuanto mayor suficiencia posea de los instintos bienes 
humanos. E isso é feito, mormente, não por meio de políticas 
sociais ou propostas moralizantes, mas da simples imposição 
de uma responsabilidade individual pelos atos que determina-
do sujeito pratica, perante terceiros ou mesmo perante toda a 
comunidade.

Assim, é importante que quem quebra a confiança em si 
depositada por outro deve restabelecer a ordem anterior, res-
ponsabilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos causados. 
E, a contrario sensu, aquele que investe seus bens materiais 
em determinada relação jurídica, quebrada pelo comporta-
mento contraditório da outra parte da relação, tem o direito de 
ser ressarcido, mesmo como forma de restabelecer o status 
quo ante. Nesse sentido, o que pode parecer um termo vago, 
como “investimento de confiança”, ganha um caráter bastante 
objetivo e aferível.

do comportamento de quem abusou da confiança de outrem.
Mas é importante ressaltar, como exposto acima, que 

a simples realização do “investimento de confiança”, sem 
que o agente objeto da confiança pratique alguma conduta 
vinculante, não é suficiente para gerar sua proteção. Neste 
caso, não é exagerado afirmar que aquele que “investiu” na 
relação deixou de tomar os cuidados mínimos necessários, 
conforme exige o Direito.

O último elemento é a necessidade de um comportamen-
to contrário à confiança depositada21. Embora sua aceitação 
não se revista de maiores dificuldades, pois no comportamento 
contrário à confiança está implícita a noção de violação desta, 
ainda assim a doutrina tem discutido sobre o que poderia ser 
configurado como comportamento contraditório. 

Neste debate, a principal divergência consiste em saber se 
a violação da confiança depende do exercício de um direito sub-
jetivo por parte daquele que viola a confiança (Cf. BORDA, 2000, 
p. 67), ou se bastaria o comportamento contraditório, mesmo 
que não seja pelo exercício de um direito subjetivo (MESA; 
VIDE, 2005, p. 110). Trata-se, entretanto, de debate já pacificado 
pela doutrina, que se tem posicionado, e com inteira razão, no 
sentido de que o comportamento contraditório independe do 
exercício de um direito subjetivo, ou melhor, que o comporta-
mento contraditório basta, por si, para ensejar a proteção do 
ordenamento jurídico.

3 OS fUnDAMEnTOS DO PRInCíPIO 

DA COnfIAnçA LEgíTIMA

Feita a análise sobre os contornos e os pressupostos do 
princípio da confiança legítima, faz-se necessário perquirir sobre 
seus fundamentos de validade e a forma como ele se relaciona 
com os demais princípios do ordenamento jurídico. Pelo debate 
que vem sendo travado, até então, em nossa doutrina, os dois 
princípios de referência serão os princípios da boa-fé e o da 
segurança jurídica. 

3.1 O PRInCíPIO DA COnfIAnçA LEgíTIMA COMO 

PRInCíPIO IMPLíCITO DO ORDEnAMEnTO BRASILEIRO

O primeiro passo para estudar a fundamentação do princí-
pio da confiança legítima é compreender o que são os denomi-
nados “princípios implícitos do ordenamento jurídico”22.

Em um sistema jurídico existem determinados princípios 
que independem de disposição legislativa específica23, já que 
sua presença no ordenamento jurídico independe da manifes-
tação do legislador. Isto porque tais princípios, longe de serem 
questão de mera conveniência e oportunidade para o legislador 
ordinário, representam o próprio fundamento do sistema. É o 
caso, no Direito brasileiro, do princípio da segurança jurídica 
que, mesmo não tendo qualquer previsão legislativa sobre sua 
existência ou conteúdo, é tão ínsito ao nosso sistema jurídico 
que ignorá-lo seria o mesmo que ignorar o ordenamento como 
um todo. Também, como apontou Maurício Jorge Mota (2006), 
seria o caso do princípio do favor debitoris, cuja existência, re-
fletida nos inúmeros dispositivos que assegurariam o benefício 
ao devedor, é ínsita ao nosso ordenamento privado.

Afinal, esses princípios, enquanto concretizações da idéia 
de justiça material, funcionam como a base do próprio ordena-
mento jurídico – ao lado, é claro, de princípios explícitos, que 

[...] aquele que investe seus bens materiais em 
determinada relação jurídica, quebrada pelo 

comportamento contraditório da outra parte da 
relação, tem o direito de ser ressarcido, mesmo 
como forma de restabelecer o status quo ante.

Se, do ponto de vista dogmático, o “investimento de con-
fiança” é a opção inconsciente daquele que confia na prática de 
determinada conduta, sem se resguardar de todas as conseqüên-
cias que possam advir do comportamento contrário à conduta 
inicial do outro, equivalendo ao sujeito que “abaixa suas guar-
das”, por outro lado, do ponto de vista material, ele representa 
um elemento concreto e objetivo da relação. Ele corresponde, 
portanto, do ponto de vista material, ao ato, comportamento 
ou conduta que o sujeito pratica, em decorrência da confiança 
legítima que tem em determinada pessoa ou relação jurídica.

Assim, a proteção do “investimento de confiança” vem a 
ser, justamente, a busca do equilíbrio material que existia antes 
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possuam a mesma relação com a idéia 
de justiça material. Isto porque, como 
Karl Larenz expõe ao tratar do que deno-
minou de “princípios éticos-jurídicos”:

[Estes princípios éticos-jurídicos] 
Distinguem-se dos princípios técnico-
jurídicos, que se fundam em razões de 
oportunidade, pelo seu conteúdo mate-
rial de justiça; por este motivo, podem ser 
entendidos como manifestações e espe-
cificações especiais da idéia de Direito, 
tal como este se revela na ‘consciência 
jurídica geral’, neste estádio da evolução 
histórica (LARENZ, 2005, p. 599).

E complementa:
Trata-se de um desenvolvimento do 

Direito superador da lei de acordo com 
um princípio ético-jurídico, quando um 
tal princípio, ou também um novo âm-
bito de aplicação de tal princípio, é co-
nhecido pela primeira vez e expresso de 
modo convincente. O motivo para isso 
constitui-o, as mais das vezes, um caso, 
ou uma série de casos de igual teor, que 
não pode ser solucionado de um modo 
que satisfaça a sensibilidade jurídica 
com os meios de interpretação da lei e 
de um desenvolvimento do Direito ima-
nente à lei (LARENZ, 2005, p. 599).

Assim, embora tais princípios es-
tejam além da norma formal e de uma 
intenção explícita do legislador, eles en-
contram respaldo e extraem sua força 
cogente de uma natureza substancial-
mente superior, isto é, da própria idéia 
de Direito (CANARIS, 2002, p. 120). Seu 
reconhecimento, portanto, nada mais 
significa do que privilegiar a ratio juris, 
em detrimento de um lapso24 da ratio 
legis. E o princípio da confiança legítima 
é um desses princípios implícitos em 
nosso ordenamento jurídico25. Mesmo 
sem disposição legislativa expressa con-
sagrando-o, sua existência permeia todo 
o ordenamento jurídico, o que se reflete 
em inúmeras disposições consagradas 
no plano legislativo. 

São manifestações desse princípio, 
por exemplo, as várias situações em que 
a confiança é expressamente protegida, 
no Código de Defesa do Consumidor26, 
a proteção dada à teoria da aparência 

(KONDER, 2006, p. 111 e ss.) no nosso 
sistema civilístico, a proteção geral con-
tra o comportamento contraditório27, e a 
proteção dada à confiança na esfera da 
relação entre o particular e a Administra-
ção Pública28.

Todas são manifestações que eviden-
ciam a presença do princípio em exame.

3.2 A SEgURAnçA JURíDICA, 

A BOA-fé E O PRInCíPIO DA 

COnfIAnçA LEgíTIMA

Um dos pontos geradores de gran-
de celeuma na doutrina consiste em 
identificar como o princípio da confian-
ça legítima se relaciona com os demais 
princípios jurídicos, ou melhor, como ele 
se insere em uma suposta escala de prin-
cípios e sub-princípios. 

adiante que a posição alemã, em recen-
te estudo Anderson Schreiber (2005, p. 
90) fundamenta o princípio da confian-
ça como conteúdo da boa-fé objetiva e 
forte expressão da solidariedade social30, 
justificando o assento constitucional do 
princípio da confiança.

Numa posição mais temperada, 
em seu relevante trabalho sobre o tema, 
Sylvia Calmes (2001, p. 227) assevera: 
L’exigence de bonne foi est invoquée, 
en Suise souvent, en Allemagne parfois, 
comme étant la source directe du prin-

Em um sistema jurídico existem determinados princípios
que independem de disposição legislativa específica,
já que sua presença no ordenamento jurídico independe
da manifestação do legislador.

Para compreender a magnitude do 
problema, chamamos a atenção para o 
fato de que, nos poucos trabalhos sobre 
o assunto, sem muito esforço, encontra-
mos opiniões que vão desde considerar a 
confiança como decorrência do princípio 
da boa-fé, a opiniões de que o princípio 
da boa-fé é que seria uma decorrência do 
princípio da confiança, e mesmo a opinião, 
aqui defendida, de que boa-fé e confiança 
são princípios da mesma hierarquia. 

Primeiramente, destaque-se que a 
discussão não tem impactos somente 
no plano acadêmico. Ao contrário, pelas 
discussões em torno da relação entre os 
princípios da boa-fé, confiança legítima e 
segurança jurídica, pode-se compreen-
der de que forma cada um dos referidos 
princípios atua no ordenamento e refle-
te-se nas relações e situações jurídicas.

Como não poderia deixar de ser, a 
referência obrigatória ao se tratar da boa-
fé (e de sua relação com a confiança) é o 
Direito alemão. Nesse sistema, é mais do 
que conhecida a ligação entre confiança e 
boa-fé, principalmente sendo esta quase 
sempre definida como a proteção daque-
la. Nesse sentido Karl Larenz já definia:Nesse sentido Karl Larenz já definia: O 
fundamento da Boa fé (Treu und Glau-
ben) extrai o sentido do seu termo do fato 
de que cada um deve cumprir a própria 
palavra dada, que a confiança (Ver-
trauen), que compõe o fundamento vital 
de toda a relação humana, não pode ser 
frustrada ou mal utilizada, e que cada um 
deve agir da forma como os demais po-
dem legitimamente esperar29. 

No Direito brasileiro, e indo mais 

cipe de protection de la confiance. Mais 
si elle en constitue bien un élément fon-
damental, elle ne nous paraît, dans tous 
lescas, entrer en ligne de compte qu’en 
tant que condition devant nécessaire-
ment être remplie pour la protection 
puisse effectivement jouer31.

Entendemos, entretanto, seguindo a 
linha de José de Oliveira Ascensão (2006), 
que boa-fé e confiança são “grandezas que 
não se tocam” mas se complementam, ou 
melhor, são princípios que coexistem de 
forma independente um do outro, e não 
um em decorrência do outro. 

Conforme nossa doutrina aponta, 
o princípio da boa-fé, na sua vertente 
objetiva32, representa um padrão de con-
duta imposto a todas as partes de uma 
relação jurídica. Esse padrão, do ponto 
de vista funcional, aproxima o conteúdo 
da relação de uma verdadeira relação de 
cooperação, pela qual, respeitando-se os 
interesses legítimos do outro, há a im-
posição de deveres às partes ou mesmo 
limitações aos direitos destas. Isto, com o 
objetivo de concretizar os fins da relação 
obrigacional (NEGREIROS, 2002, p.123) 
como um todo.

Nessa perspectiva, que até o mo-
mento não sofreu séria contestação, há 
uma separação ontológico-funcional en-
tre os princípios da boa-fé e da confiança 
legítima. Afinal, a confiança não se identi-
fica com o dever de cooperação imposto 
às partes, mas, antes, liga-se, conforme 
asseverou Judith Martins-Costa (2006, 
p.98), à geração de expectativas legí-
timas cuja manutenção pode constituir 
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um dever jurídico (dever jurídico de manter a confiança sus-
citada) e cuja frustração pode ocasionar responsabilidade por 
danos (responsabilidade pela confiança). (Grifos no original).

Trata-se de uma diferenciação sutil, é verdade, mormente 
porque, na relação jurídica concreta, os dois princípios costu-
mam incidir de forma complementar. E mais, a distinção entre 
violação da confiança e violação da boa-fé objetiva não é, nem 
poderia ser, uma divisão absoluta, em que as hipóteses de vio-
lação de um dos princípios não atingem o outro. Tal fato seria 
incogitável, tendo em vista a ausência de limites horizontais a 
priori para a aplicação deles (CANARIS, 2002, p. 79 e ss.).

Vemos isto, por exemplo, nas exigências de probidade, li-
sura e correção de condutas impostas pela boa-fé às partes de 
uma relação jurídica, nas quais também se insere a exigência 
de não suscitar ou sustentar indevidamente a confiança de ou-
trem, evitando que a outra parte crie representações falsas ou 
temerárias. Isto, principalmente, quando na relação existe uma 
disparidade de forças (MARTINS-COSTA, 2006, p. 99).

Mesmo assim, embora a proximidade de ambas possa, à 
primeira vista, induzir ao erro, essa diferenciação é fundamental 
para compreender as inúmeras relações nas quais existe apenas 
um dos dois princípios, sem que isso implique menor prote-
ção à relação ou à situação jurídica criada. É o que acontece, 
por exemplo, ao contratado que, embora não tenha a menor 
confiança do contratante, ainda assim tem de agir conforme as 
regras da boa-fé para com aquele33. 

Por outro lado, nos casos em que a confiança se funda na 
aparência de legitimidade jurídica de outra pessoa, não há qual-
quer relevância a invocação e a aplicação do princípio da boa-fé 

(KONDER, 2006, p.114). Nesses exemplos fica claro que são 
princípios que coexistem, sem uma relação de hierarquia. 

Uma vez desfeitos os mistérios sobre a relação entre 
boa-fé e confiança legítima, surge como quase natural uma 
outra, entre os princípios da confiança legítima e da segurança 
jurídica. Neste caso, entretanto, a relação meio-fim, tão ínsita 
à relação entre princípios e sub-princípios, aparece de forma 
mais forte e evidente.

O princípio da segurança jurídica, presente em nosso orde-
namento, é a proteção da imobilidade34, ou melhor, da estabi-
lidade das relações jurídicas, contra todas aquelas tentativas de 
inová-las, por meios que vão contra – o que poderíamos deno-
minar – as “regras do jogo”. Nessa perspectiva, e no âmbito do 
Direito Privado35, ela implica a proteção da confiança legítima 
que a pessoa deposita em determinada relação jurídica, de for-
ma que mudanças de comportamento não possam mudar as 
expectativas geradas, por quem quer que seja.

A confiança legítima, portanto, assume a função de uma 
das projeções da segurança jurídica nas relações jurídicas. Esse 
entendimento foi referendado em recente decisão proferida 
pelo Pleno do STF no Mandado de Segurança n. 24.268, em 
acórdão relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, no âmbito do 
Direito Público. Nele entendeu-se o princípio da confiança 
como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença 
de um componente de ética jurídica (BRASIL, 2004). Nesse sen-
tido, a Profª Judith Martins assim concluiu sobre a relação entre 
segurança jurídica e confiança legítima: A essa lógica de con-
fiança corresponde uma diferenciação no status normativo do 
“princípio da segurança jurídica”, ao qual fica reservado, antes 

de mais, o status de um fundamento, no sentido dicionarizado 
de “aquilo sobre que se apóia quer um dado domínio do ser, 
quer uma teoria ou um conjunto de conhecimentos (e então o 
fundamento é o conjunto de proposições das quais esses co-
nhecimentos se deduzem)”. O princípio da segurança jurídica 
possui tal caráter ou “razão de ser” na medida que caracteriza 
um “elemento do Estado de Direito”.

Já a confiança, adjetivada de “legítima”, é um verdadeiro 
princípio, isto é, uma norma imediatamente finalística, que es-
tabelece o dever de atingir um “estado de coisas” (o estado de 
confiança) a partir da adoção de determinados comportamen-
tos. Como princípio que é, a confiança articula-se, no jogo de 
ponderações a ser necessariamente procedido pelo intérprete, 
com outros princípios e submete-se a postulados normativos, 
tais quais o da proibição do excesso e o da proporcionalidade 

(MARTINS-COSTA, 2004, p. 114-115).

4 RETOMAnDO AS DISCUSSõES 

SOBRE O EnUnCIADO n. 362

Feitas as digressões acima, podemos retomar o debate so-
bre os acertos e os erros do enunciado n. 362 da IV Jornada de 
Direito Civil.

Em primeiro lugar, independentemente das conclusões a 
que se chegue sobre o referido Enunciado, seu maior mérito 
consiste em colocar em debate o princípio da confiança legí-
tima, que, injustificavelmente, apenas recentemente começou 
a chamar a atenção de nossa doutrina e jurisprudência. Não 
se trata apenas de um interesse acadêmico, ou mesmo de um 
preciosismo técnico, mas sim da importância que a confiança 
assume nas relações sociais, sendo, muitas das vezes, a causa 
principal da adesão de uma pessoa a determinada relação ju-
rídica e, portanto, elemento de extrema relevância em dadas 
situações jurídicas.

No referido enunciado, se nossa interpretação sobre seu 
conteúdo estiver correta, a referência de que o princípio da pro-
teção da confiança legítima extrair-se-ia da boa-fé (arts. 187 e 422 
do Código Civil) mostra-se de todo equivocada. Isto porque, con-
forme o acima exposto, boa-fé e confiança são princípios de igual 
hierarquia e que funcionam numa relação de complementarida-
de. Os dois, portanto, atuam na relação obrigacional para atingir 
os fins desta, qual seja, a consecução dos interesses das partes.

Não existe, como alude o enunciado, uma relação princí-
pio/sub-princípio entre os dois. Afinal, se, como admite parte 
da doutrina, o princípio da boa-fé tem sua fonte no princípio 
da solidariedade social, o princípio da confiança encontra seus 
fundamentos, principalmente, na concretização do princípio da 
segurança jurídica, tão caro a qualquer ordenamento jurídico. E, 
como já referimos, tal fato não é prejudicado por qualquer falta 
de menção ao princípio, pelo legislador positivo. Isto porque o 
princípio da confiança assume fundamental papel para a con-
cretização da idéia de Direito, sendo sua presença implícita no 
ordenamento jurídico.

Se o enunciado n. 362, da IV Jornada de Direito Civil, 
é objeto de críticas e ressalvas, o mesmo não pode ser dito 
do Enunciado n. 363, da mesma Jornada, que asseverou: Os 
princípios da probidade e da confiança são de ordem públi-
ca, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a 
existência da violação.
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Embora tal enunciando tenha sido 
proposto na interpretação do art. 422 do 
Código Civil, que consagra a boa-fé e, 
portanto, ainda possa ser alvo das críticas 
acima formuladas, fica claro o papel que 
a confiança assume neste novo momen-
to de revitalização do Direito Civil.

nOTAS
1 A esse respeito, chamamos a atenção, prin-

cipalmente, para o recente trabalho do Prof. 
Anderson Schreiber (2005).

2 Dos poucos trabalhos que se aventuraram 
sobre o tema, chamamos a atenção para os 
seguintes, desenvolvidos nos últimos anos: 
Schreiber (2005); Konder (2006, p. 111-135); 
Marques (2002). Tem especial destaque o 
recente parecer da Professora Judith Martins-
Costa (2006, p. 87-126). 

3 Conforme jocosamente coloca Niklas Luhman 
(1968, p.1), sem confiar, o homem não seria 
capaz de sequer sair da cama, ao acordar. 

4 Indifferenz: Man schließt durch Vertrauen 
gewisse Entwicklungsmöghlichkeiten von 
der Berücksichtigung aus. Man neutralisiert 
gewissse Gefahren, die nicht ausgeräumt 
werden können, die aber das Handeln nicht 
irritieren sollen. (LUHMAN, 1968, p. 23).

5 Segundo Alain Peyrefitte (1999, p. 23), [...] 
definitivamente a mola do desenvolvimento 
reside na confiança depositada na iniciativa 
pessoal, na liberdade empreendedora e criati-
va – numa liberdade que conhece suas contra-
partidas, seus deveres, seus limites, em suma, 
sua responsabilidade, ou seja, sua capacidade 
de responder por si mesma.

6 Niklas Luhman (1968, p. 22), ao comentar 
esse ponto, chama a atenção para a irraciona-
lidade do próprio confiar. Afinal, a confiança 
é fundamentalmente um processo pelo qual 
aquele que confia aceita certas representações, 
independentemente de quão terríveis sejam 
as conseqüências em caso de mostrarem-se 
falsas. Nas palavras do indigitado: Vertrauen 
bezieht sich also stets auf eine kritische Alterna-
tive, in der der Schaden beim Vertrauensbruch 
größer sein kann als der Vorteil, der aus dem 
Vertrauenserweis gezogen wird.

7 Aliás, é relevante que o princípio da confiança 
venha sendo bastante usado como justificativa 
da auto-responsabilização do motorista que 
pratica ato culposo, que possa ser considera-
do uma violação da confiança de terceiro. Essa 
posição já é pacificada no TJ-RS (abr. 2007), 
onde já se assentou: Princípio da Confiança, 
que consiste em que cada um dos envolvidos 
no tráfego pode esperar dos demais conduta 
adequada às regras e cautelas de todos exigi-
das. É evidente a conduta culposa do motoris-
ta que desenvolve alta velocidade em direção 
à faixa repleta de pedestres, especialmente 
quando o semáforo lhe exige especial atenção 
ou lhe impede a passagem.

8 Conforme já defendido em MARTINS (no prelo).
9 No plano exclusivamente eficacial a expressão 

‘princípio da confiança (legítima)’ indica o 
limite ao exercício de direitos e poderes forma-
tivos (dimensão negativa) quando violadores 
de uma confiança legitimamente suscitada e/
ou a fonte produtora de deveres jurídicos (di-
mensão positiva), tendo em vista a satisfação 

das legítimas expectativas criadas no alter, 
pela própria conduta. (MARTINS-COSTA, 2006, 
p. 97). (Grifos no original).

10 Conforme Luiz Edson Fachin (1998, p. 117): 
Defende-se a idéia segundo a qual, fundada 
na relevância jurídica da confiança, a obriga-
ção de indenizar independe de prova magis-
tral da existência de vínculo contratual formal, 
desde que suficientemente evidenciada a vio-
lação do interesse negativo.

11 Essas noções inspiraram o relevante trabalho 
de Clóvis V. do Couto e Silva, A obrigação 
como processo. Nele, o autor já apontava: Com 
a expressão ‘obrigação como processo’ tencio-
na-se sublinhar o ser dinâmico da obrigação, 
as várias fases que surgem no desenvolvimen-
to da relação obrigacional e que entre si se 
ligam com interdependência [...] K. Larenz che-
gou mesmo a definir a obrigação como um 
processo, embora no curso de sua exposição 
não se tenha utilizado, explicitamente, desse 
conceito. A obrigação, vista como processo, 
compõe-se em sentido largo, do conjunto de 
atividades necessárias à satisfação do interes-
se do credor. (SILVA, C.,1976, p.10)

12 É evidente que o confiar não é um processo 
automático e acrítico, sendo, freqüentemente, 
algo gradual e que se fortalece a partir da recí-
proca experimentação das partes e do fortale-
cimento do contato social entre elas, às vezes 
até mesmo através de “testes de confiança”. 
Entretanto, tal fato não desnatura os efeitos 
da confiança acima apontados, pois, como um 
estado subjetivo, a confiança é um sentimento 
que se fortalece (ou enfraquece), e não algo 
que possa ser constatado de um momento 
para outro.

13 Nesse sentido: Na medida em que confiam, 
os sujeitos abdicam de alguma forma daque-
la prudência e diligência com que, noutras 
circunstâncias, actuando sozinhos, averigua-
riam, acautelariam ou prosseguiriam os seus 
interesses. Ao despirem-se nesse sentido de 
certas precauções que de outro modo toma-
riam, tornam-se particularmente expostos aos 
perigos decorrentes da frustração das suas 
expectativas em virtude de uma conduta de 
outrem (FRADA, 2004, p. 475).

14 Nesse sentido fazemos referência às palavras 
de Alejandro Borda: Es que es dable exigir a las 
partes un comportamiento coherente ajeno a 
los cambios de conducta perjudiciales, desesti-
mando toda actuación que implique un obrar 
incompatible con la confianza que – merced a 
actos anteriores – se ha suscitado en el otro con-
tratante [...] Nadie puede ponerse de tal modo 
en contradicción con sus propios actos ejercien-
do una conducta incompatible con la asumida 
anteriormente. (BORDA, 2000, p. 53).

15 Não é por outro motivo que Manuel Frada 
(2004, p. 348-349), ao tentar estabelecer os 
contornos de um sistema de responsabilida-
de civil baseado na confiança, já declarou: As 
regras que num determinado sistema jurí-
dico consagram uma responsabilidade pela 
confiança podem ser mais ou menos abran-
gentes. Contudo, a já aludida impossibilida-
de de calcular todas as situações em que as 
representações do sujeito mereçam proteção 
faz com que, apenas arquitectando o sistema 
da responsabilidade pela confiança de modo 
muito geral, esta é capaz de desempenhar 
adequadamente sua função. E complementa 
o autor lusitano: Se hão-de ser diversíssimos 
os conteúdos e circunstâncias das expectativas 

singulares susceptíveis de serem relevados, as 
normas nas quais se há-de exprimir também 
essa ‘moldura genérica’ terão de apresentar-
se (em larga medida, ao menos) desprovidas 
de colorações materiais situacionadas, que 
seriam necessariamente específicas e restrin-
giriam o seu campo de aplicação.

16 Um excelente levantamento e debate sobre 
esses critérios pode ser encontrado em Mesa; 
Vide, (2005. p. 110 e ss.).

17 Nesse sentido: Processo 26074, Tribunal da 
Relação de Lisboa, Rel. Simão Quelhas, julg. 
22/05/2002; Processo 902/04-2, Tribunal da 
Relação de Guimarães, Rel. Vieira e Cunha, 
julg. 26/05/2004; Processo 250901, Tribunal 
da Relação do Porto, Rel. Fonseca Ramos, julg. 
16/09/2002. Disponível em: <http://www.dgsi. 
pt/>. Acesso em: 27 nov. 2006.

18 A título exemplificativo: Da análise dos autos, 
verifica-se que foi formalizado acordo entre as 
partes junto ao PROCON, relativo ao débito 
existente da linha nº 9429-5575. Após a cele-
bração do acordo a apelante não só bloqueou 
o uso da linha celular titularizada pelo consu-
midor, como também efetuou as cobranças 
relativas às parcelas englobadas no acordo, 
desrespeitando, assim, o pactuado (BRASIL, 
jan. 2007).

19 Este caso foi bem retratado na Apelação Cível n. 
70016296030, em trâmite no TJ-RS. Consumi-
dor comprou automóvel de revendedor e, pos-
teriormente, teve o carro tomado, em virtude 
de penhora realizada em demanda trabalhista. 
Do voto do relator extrai-se: A empresa-ré de-
senvolve suas atividades na área de comercia-
lização de produtos e o autor adquiriu o veí-
culo como destinatário final. Desimporta, pois, 
atuar a apelante como mera intermediária. O 
fato é que o autor-apelado com ela estabele-
ceu vínculo e tem direito a ver cumpridas suas 
legítimas expectativas em relação ao negócio, 
expectativas estas frustradas frente à perda do 
bem em razão da constrição trabalhista. (BRA-
SIL, 2006). 

20 Nesses casos, em que pode haver a aplicação 
da teoria da aparência, a proteção ao agente 
que confia pode decorrer do princípio da boa-
fé, mas não do princípio da confiança, que se 
encontra em uma posição secundária, incapaz 
de induzir na responsabilidade do agente. Situa-
ção peculiar ocorre, entretanto, na seara dos 
contratos de massa, em que existe uma situa-
ção originária de desequilíbrio entre as partes, 
demandando uma maior proteção da confian-
ça daquele que contrata. Em sentido contrário, 
cf. Konder, (2006, p. 123 e ss.).

21 Exemplos desse comportamento contradi-
tório são muitos em nossa doutrina. A título 
exemplificativo, temos a Apelação Cível n. 
2006.001.69389, em trâmite perante o TJ-RJ. 
Nela, embora o relator não tenha feito uma 
clara distinção entre o princípio da confiança e 
o da boa-fé, é demonstrado de forma bastante 
paradigmática como esse comportamento con-
traditório manifesta-se: verifica-se que o mero 
envio de boleto referente ao mês de abril de 
2006 para pagamento pelo apelado, quitado 
em 10/04/06, juntamente com a carteira do 
segurado com validade até 31/12/07, atesta a 
intenção da apelante em dar continuidade à 
contratação, não podendo se locupletar com a 
rescisão do contrato, em detrimento do segu-
rado que, há várias décadas, desde 1974, vem 
se esforçando para manter a cobertura de seu 
plano de saúde. Tal procedimento viola, irrefu-
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tavelmente, a boa-fé objetiva que deve nortear as relações privadas, e a 
vedação ao comportamento contraditório, extraída da conhecida expres-
são latina venire contra factum proprium, que, desde o Direito Romano, 
como colorário do princípio da confiança, buscava inibir atuações dúbias 
como a manifestada pela apelante, as quais provocam desequilíbrio ao 
pacto firmado. (BRASIL, fev. 2007).

22 Explicando o que seriam esses princípios implícitos a um ordenamento 
jurídico, Bobbio (1997, p. 159) assim esclareceu: Ao lado dos princípios 
gerais expressos há os não-expressos, ou seja, aqueles que se podem tirar 
por abstração de normas específicas ou pelo menos não muito gerais: 
são princípios, ou normas generalíssimas, formuladas pelo intérprete, que 
busca colher, comparando normas aparentemente diversas entre si, aquilo 
a que comumente se chama o espírito do sistema.

23 Conforme esclarece Ávila (2005, p. 22): Normas não são textos nem o con-
junto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemá-
tica de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constituem 
no objeto da interpretação; e as normas, no seu resultado. O importante 
é que não existe correspondência entre norma e dispositivo, no sentido 
de que sempre que houver uma norma deverá haver um dispositivo que 
lhe sirva de suporte. Em alguns casos há norma, mas não há dispositivo. 
Quais são os dispositivos que prevêem os princípios da segurança jurídica 
e da certeza do Direito? Nenhum. (Grifos no original).

24 Utilizamos o termo “lapso” aqui de forma evidentemente jocosa. Não po-
deríamos – e nem seria recomendável – exigir do legislador que enunciasse 
todos os princípios de nosso ordenamento jurídico, apenas para assegurar 
sua aplicação. 

25 A já referida IV Jornada de Direito Civil consagrou, expressamente, o princípio 
da confiança legítima como princípio do Direito brasileiro, no enunciado 363, 
assim redigido: 363 – Art. 422. Os princípios da probidade e da confiança são 
de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a 
existência da violação. Comentaremos esse Enunciado mais abaixo.

26 Que se reflete na proteção dispensada ao consumidor diante da publicida-
de enganosa, na manutenção do vínculo que surge a partir da oferta feita 
pelo fornecedor e também na proteção do verdadeiro interesse do consu-
midor, que aderiu a contratos de gaveta. Nesse sentido: Importa identificar 
a linha divisória que separa a margem de suportabilidade da margem de 
frustração das expectativas legítimas que o ordenamento jurídico – e seu 
microsistema de defesa do consumidor – intenta manter incólume, preser-
vando a integridade dessas expectativas sancionando o seu desrespeito 
e restaurando sua configuração primária, com base na força jurídica do 
princípio da confiança. (BRASIL, mar. 2007)

27 Sobre o tema, fundamentalmente, Schreiber (2005).
28 O conceito de Estado de Direito compreende vários componentes, dentre os 

quais têm importância especial [...] d) a proteção da boa fé ou da confiança 
(Vertrauensschutz) que os administrados têm na ação do Estado, quanto à 
sua correção e conformidade com as leis. (SILVA, A., 1987, p.46).

29 Lehrbuch des Schuldrechts: allgemeiner Teil. 1. Band. Müchen: Beck, 
1982. p. 116. Tradução do autor [No original: “Der Grundsatz vom, 
Treu und Glauben’ besagt seinem Wortsinn nach, daß jeder in, Treu’ zu 
seinem gegebenen Worte stehen und das Vertrauen, das die unerläßliche 
Grundlage aller menschlichen Beziehungen bildet, nicht enttäuschen 
oder mißbrauchen, daβ er sich so verhalten soll, wie es von einem redlich 
Denkenden erwartet werden kann“]. Alejandro Borda vai no mesmo 
sentido: Una construcción derivada del principio general de la buena fe 
es la teoría de los propios actos, que se enmarca dentro de los límites 
que la buena fe impone, y que refuerza la seguridad negocial; por lo 
demás la contradicción con una conducta anterior constituyes – en gran 
número de casos – una infracción al principio general de la buena fe. Em 
igual sentido: MESA; VIDE, 2005, p. 92)

30 Essa posição também é defendida por Luiz Edson Fachin (1998, p. 117).
31 E complementa: Ainsi, même si l’exigence de bonne foi – qui s’impose à 

toutes les personnes – paraît requérir le respect de la confiance légitime 
suscitée, conc paraît constituer sa source [...], il nous semble qu’en fin de 
compte c’est la protection de la confiance légitime qui induit la prise en 
compte de la bonne foi – de la personne privée –, au sein du mécanisme 
technique auquel elle renvoie invariablement, et donc qui l’englobe dans 
ses éléments constitutifs.

32 Na vertente subjetiva, temos a boa-fé identificada com a crença de um sujei-
to na retidão de sua conduta. É, portanto, o estado psicológico de ignorância 
do sujeito ao fato de estar lesando direitos ou interesses alheios, ou de 
crença justificada na aparência de certa situação jurídica. 

33 Nesse sentido, já observou Manuel Carneiro Frada (2004, p. 467): Não in-
teressa portanto por si aquilo em que a vítima da violação da regra da 
boa-sé acreditou. Quando muito, pode ser de averiguar se ela deveria 
poder confiar no comportamento do outro. Mas as expectativas neste sen-

tido ‘razoáveis’ ou ‘legítimas’ de um sujeito não são senão uma projecção 
de exigências objectivas de comportamento impostas pela ordem jurídica. 
Por outras palavras: a tutela das expectativas mediante a regra da boa-fé 
é apenas reflexa. Revela somente no quadro das exigências de probidade 
e equilíbrio de conduta que aquela veicula.

34 Em profundo estudo sobre a aplicação desse princípio pelas nossas cortes 
superiores, assim concluiu a Profa. Judith Martins-Costa: Para o Supremo 
Tribunal Federal, o princípio da segurança jurídica é como se fosse uma 
tradução jurídica do fenômeno da imobilidade, marcando o que, nas rela-
ções jurídicas entre a Administração e os administrados, deve permanecer 
estático, imóvel como estátua, permanente no tempo. [...] O valor imedia-
tamente atribuído à segurança jurídica é, pois, o valor da permanência ou 
imutabilidade. (MARTINS-COSTA, 2004, p.113)

35 No âmbito do Direito público a referência obrigatória está no trabalho de 
SILVA, A. (1987). 
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